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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan usaha yang semakin ketat, berakibat pada kebutuhan informasi 

yang akurat, padat, dan cepat, sehingga diperlukan teknologi yang lebih canggih 

dan modern dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Semua itu berguna untuk 

mendukung kebutuhan intern perusahaan, khususnya dalam masalah keuangan 

untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dari para pesaingnya, dalam 

mencapai tujuan ataupun  target yang telah direncanakan 

Tujuan utama perusahaan dalam perekonomian adalah memperoleh laba 

yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, 

walaupun ada beberapa perusahaan yang menitikberatkan pada tujuan sosial. 

Namun pada intinya mereka bersaing untuk tetap eksis dalam dunia bisnis yang 

dijalankannya. 

Untuk mempertahankan usaha yang telah berjalan, sangatlah sulit bila tidak 

diimbangi dengan berbagai strategi dan alat pendukung yang memadai. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu sistem pengolahan data elektronik yang dapat 

memproses dengan cepat, tepat dan dapat dipergunakan setiap waktu. Karena 

keakuratan dan ketepatan suatu informasi sangat berpengaruh sekali terhadap 

pengambilan keputusan perusahaan. 

Tak kalah pentingnya bagi perusahaan yaitu menggunakan sistem komputer 

yang merupakan  salah satu media yang umum dan layak untuk digunakan 
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sebagai alat pendukung dalam pengolahan data, agar pimpinan bisa dengan cepat 

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperolehnya. 

Teknologi komputer merupakan suatu alat pendukung pengolahan data 

secara elektronik dan memberikan dampak yang baik terutama dalam pengolahan 

data yang berhubungan dengan penghematan biaya, waktu dan tenaga. 

Selanjutnya, aktivitas perusahaan yang utama dan terpenting adalah aktivitas 

transaksi, karena merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Selain itu 

aktivitas pembelian merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Selain itu 

aktivitas pembelian merupakan suatu kegiatan yang sifatnya bisa dikatakan rutin. 

Dengan melihat kondisi yang berubah-ubah, sehingga selalu terjadi masalah yang 

baru dan berbeda-beda. Bila pengelolaan antara pemasukan dan pengeluaran 

tersebut kurang baik, maka akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Sebab 

jika sasaran pemasukan dan pengeluaran kas tidak sesuai dengan yang 

ditargetkan, maka pendapatan perusahaan juga semakin berkurang. 

Untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, maka kita 

memerlukan suatu sistem keuangan yang handal dan dapat memenuhi kebutuhan 

perusahaan. Diantaranya dengan mempergunakan suatu sistem pengolahan data 

elektronik (Electronic data processing) dalam keuangan guna menghasilkan suatu 

informasi keuangan yang akurat. Sistem ini sangat diperlukan oleh pimpinan dan 

manager perusahaan untuk pengambilan keputusan, khususnya mengenai aktivitas 

arus uang. 
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Ada tiga hal yang harus kita jadikan titik berat, yaitu : 

1. Pada input (masukan), saat uang tersebut ditransformasi menjadi sumber 

daya lain secara internal, 

2. Saat output (keluaran) 

3. Kemudian kita mengidentifikasi subsistem output yang berkontribusi pada ; 

pemasukan uang kedalam perusahaan, penggunaan uang secara efektif saat 

uang tersebut didalam perusahaan, dan pengarahan uang berlebih ke 

elemen-elemen lingkungan untuk memaksimumkan nilai investasi. 

Karena sistem keuangan berfungsi sebagai sistem yang mencatat transaksi 

keuangan, yang didalamnya terdapat jurnal, neraca, laba-rugi, arus kas, dan 

lainnya, maka kita sangat memerlukan informasi keuangan tersebut dalam 

melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan adanya 

transaksi keuangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. 

Agar sistem pengolahan data elektronik bisa berjalan dengan baik dalam hal 

pengolahan keuangan perusahaan dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan 

baik dari segi pengeluaran maupun pemasukan, maka perusahaan harus 

menempatkan seorang yang benar-benar kompeten dibidangnya dan dapat 

menjalankan fungsi sistem tersebut berdasarkan alat bantu yang tersedia dan 

berteknologi canggih, juga disesuaikan dengan keperluan perusahaan. 

Dari uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai sistem pengolahan data elektronik yang berfungsi untuk 

efektivitas keuangan yang dijalankan oleh perusahaan yang bergerak di 

perbankan. 
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Judul penelitiannya adalah sebagai berikut : 

“FUNGSI SISTEM PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK UNTUK 

EFEKTIVITAS KEUANGAN PERUSAHAAN” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dikemukakan identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

- Apakah Sistem Pengolahan Data Elektronik dalam efektivitas keuangan 

yang diterapkan perusahaan telah memadai. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka penelitian yang dilakukan penulis 

bertujuan sebagai berikut : 

- Untuk mengetahui dan menilai Sistem Pengolahan Data Elektronik dalam 

efektivitas keuangan yang diterapkan di perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak sebagai berikut : 

1) Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan pemikiran guna 

menambah pengetahuan dan wawasan, yang selama ini dipelajari oleh 

penulis dalam perkuliahan. Penelitian ini merupakan bahan penulisan skripsi 
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sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi  jurusan 

akuntasi pada Universitas Widyatama. 

2) Perusahaan 

Dari penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kualitas fungsi sistem pengolahan data elektronik dalam 

sistem informasi akuntansi keuangan perusahaan. 

3) Bagi Rekan-rekan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap manusia memiliki cita-cita dalam hidupnya. Begitu juga halnya 

dengan sebuah perusahaan, yang sudah lazim memiliki cita-cita maupun misi dan 

visi  serta harapan yang besar. Semuanya demi mengejar kesejahteraan dan 

ketentraman hidup.Semakin banyak perusahaan yang bermunculan, maka 

semakin besar pula tingkat persaingannya. 

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan 

kualitas maupun kuantitas kinerja perusahaannya, sehingga hasil yang diperoleh 

dapat menjadi pemuas kebutuhan para konsumennya. 

Bagi perusahaan ada hal yang sangat penting, yaitu : menjaga kelancaran 

dalam arus keuangan, terutama dalam masalah kelengkapan data-data yang 

penting dan akurat dari transaksi yang terjadi. 
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Oleh karena itu, perlu ada sistem yang mengolah data-data tersebut, demi 

tercapainya satu tujuan dalam lingkungan kerja perusahaan sesuai dengan 

tanggungjawab masing-masing. Agar data-data yang telah diproses terkoordinir 

dan terjaga informasi dengan baik. 

Pemrosesan data tersebut dapat dilakukan secara manual atau dengan alat 

bantu seperti “komputer”. Pemrosesan data dengan komputer dikenal dengan 

pengolahan data elektronik. Pengertian pengolahan data elektronik menurut 

Jogiyanto (1999:2) : ”Manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih 

berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, 

yaitu komputer”.  

Sistem pengolahan data ini disusun untuk membantu pihak manajemen 

dalam mengumpulkan data informasi mengenai operasi aktivitas perusahaan, 

kemudian diolah menjadi suatu sistem informasi yang biasanya dalam bentuk 

laporan data yang kuantitatif. 

Penggunaan Sistem Pengolahan Data Elektronik dalam pengolahan data 

sebagai pengganti sistem manual akan memberikan dampak pada Sistem 

Informasi Akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Dengan 

menggunakan Sistem Pengolahan Data Elektronik akan lebih potensial untuk 

mengurangi kesalahan dan kecurangan pengolahan data dibandingkan dengan 

sistem manual. Hal ini disebabkan karena pada Sistem Pengolahan Data 

Elektronik terjadi keseragaman pemrosesan dan peningkatan pengawasan 

manajemen. 
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Karena manusia memiliki keterbatasan dalam pengolahan data yang 

semakin banyak dan kompleks bentuknya, maka komputer sangat membantu 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit sekalipun, sebab komputer tidak hanya 

mempunyai kemampuan hitung, tetapi dapat juga menangani pekerjaan 

berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan atau sesuai dengan program yang 

dibuat. Lebih detail menurut Foury yang dialih bahasakan oleh Jogiyanto (1999:2) 

adalah sebagai berikut :  “Komputer adalah suatu pemrosesan data yang 

dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan 

aritmetika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari 

manusia mengoperasikan selama pemrosesan”. 

Keberadaan sistem pengolahan data elektronik pada perusahaan ini sangat 

membantu dalam penyajian informasi yang cepat dan akurat, mengenai berbagai 

hal sumber-sumber keuangan yang diperoleh perusahaan, maka fungsi dari 

pengolahan tersebut harus benar-benar diprioritaskan dan dijalankan oleh pihak 

internal perusahaan dengan hati-hati. Menurut Azhar Susanto (2004:199) : 

“Fungsi merupakan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan”. 

Hal penting yang harus diketahui adalah pemilik sistem melihat fungsi bisnis 

mereka berdasarkan tujuan organisasi dan lebih spesifik ke sasaran yang harus 

dicapai. Tujuan merupakan pernyataan umum yang menjelaskan tentang sasaran 

yang ingin dicapai perusahaan. 

Berjalannya sistem akuntansi keuangan dipengaruhi oleh sistem pengolahan 

data akuntansi keuangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

pengolahan data akuntansi keuangan yang menunjang dihasilkannya informasi 
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yang berguna bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat 

untuk keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut beberap sumber 

sistem adalah : Menurut Mulyadi (2001:5) : sistem adalah “Suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan 

pokok prusahaan”, sedangkan “Data merupakan bahan baku informasi 

yang didefinisikan sebagai sekelompok simbol-simbol tertentu yang 

mempunyai makna kuantitas, tindakan, objek, dan sebagainya”. 

Menurut Azhar Susanto (2004:18) : “Sistem adalah kumpulan/grup dari 

subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk 

mencapai satu tujuan tertentu”. 

Menurut Jogiyanto (2001:1) : “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu” . 

Jadi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Sistem Pengolahan Data 

Elektronik secara sukses sangat sulit tanpa diorganisasikan dengan baik, prosedur 

dan dokumentasi yang layak, serta memiliki administrasi yang efektif. Jadi agar 

Sistem Pengolahan Data Elektronik dapat bekerja secara efektif perlu di 

organisasi dengan baik, prosedur yang terkoordinasi, dokumentasi yang layak, 

dan memiliki administrasi yang baik. 

Jelaslah bahwa sistem pengolahan data akuntansi membahas secara khusus 

aspek-aspek yang menyangkut aktivitas  yang berkenaan dengan aktivitas 
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transaksi secara structural organisasional dan prosedur yang menyangkut 

penyelenggaraan aktivitas transaksi baik dari internal maupun eksternal 

perusahaan, secara tunai maupun kredit (cash and carry), sampai tersusunnya 

informasi akuntansi atas transaksi-transaksi akativitas keuangan tersebut. Menurut 

Azhar Susanto (2004:124) : “Sistem Informasi Akuntansi adalah pada 

dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi”. 

Menurut Stephen A.Moscove G.Simkin yang dialih bahasakan oleh Jogiyanto 

(2001:16) : “Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen yang 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalis, 

mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi 

finansial yang relevan bagi pihak-pihak dalam perusahaan (secara prinsip 

adalah manajemen)”. 

Perancangan sistem akuntansi yang baik memungkinkan pimpinan 

perusahaan dapat melakukan identifikasi masalah dan menelaahnya secara 

cermat. Karena aspek yang penting adalah dapat menghasilkan informasi pada 

waktu yang tepat, bermanfaat dan pada tingkat akurasi yang wajar, seluruh 

prosedur ini harus dirancang sedemikian efisien sehingga dapat membantu 

manajemen.. Hal paling penting harus diperhatikan perusahaan adalah bahwa 

seorang akuntan dapat mengetahui penggunaan dan jasa yang diberikan dari 

bermacam-macam tipe peralatan data processing. Sehingga dapat mudah 

melakukan pengolahan data pencatatan dan pemeriksaan, yang menghasilkan 

suatu informasi guna menunjang efektivitas informasi keuangan perusahaan. 
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Laporan keuangan meliputi neraca, laporan rugi laba, dan pernyataan perubahan 

posisi keuangan. 

Akuntansi pada dasarnya merupakan suatu sistem informasi yang mengolah 

data-data akuntansi (yang biasa disebut dengan transaksi) menjadi informasi 

akuntansi (biasa disebut dengan laporan keuangan). 

Akunting dan sistem informasi sangat erat kaitannya. Hubungan ini 

digambarkan dengan baik oleh suatu badan yang berwenang : Secara umum 

sistem akuntansi keuangan menurut La Midjan dan Azhar Susanto (1999:203) 

mengemukakan : “Sistem akuntansi keuangan adalah yang lebih terpusat 

kepada penanganan akan uang kas dan uang yang tersimpan di bank dalam 

bentuk giro atau deposito, merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari 

sistem dan prosedur keuangan untuk menciptakan informasi” . Klasifikasi 

dari transaksi kas, yang merupakan sistem pembayaran dapat dikelompokkan, 

diantaranya : Transaksi penerimaan kas/Bank, pengeluaran kas/Bank, dan 

transaksi kas kecil. 

Tugas pokok dari bagian keuangan, menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(1999:204) diantaranya meliputi : 

1. Menyusun perencanaan pemasukan uang dan pengeluaran uang untuk 

pembelanjaan perusahaan. 

2. Mecari dana-dana murah untuk membiayai perusahaan 

3. Mengatur penggunaan dana seefisien dan seefektif mungkin 

4. Merencanakan dan melaksanakan penagihan oleh bagian 

inkaso/penagihan 
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5. Menyusun data statistik keuangan. 

 

Dari uraian diatas jelas bahwa suatu sistem pengolahan data elektronik 

dalam sistem informasi keuangan sangat penting sekali untuk pengambilan 

keputusan, maka dalam kesimpulan bahwa : 

“Sistem Pengolahan Data Elektronik telah berfungsi dalam Efektivitas 

Keuangan Perusahaan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptis yaitu 

metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisa data 

sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan cara : 

1) Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu suatu studi dengan mengadakan peninjauan langsung keperusahaan 

dengan menjadi objek penelitian untuk memperoleh data primer. 

Data primer ini penulis peroleh dengan cara : 

a) Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung pada perusahaan. 

b) Wawancara 
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Yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang 

dengan objek yang diteliti 

c) Kuesioner 

Yaitu memberikan formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu mempelajari dan memahami literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti untuk memperoleh bahan-bahan yang akan dijadikan 

landasan pemikiran teoritis didalam membahas masalah yang ditemui dalam 

penelitian lapangan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di 

PT. Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.74 Bandung. 

Waktu penelitian di mulai bulan April 2006 

 

 

 


